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Statistika obyvatelstva za rok 2019
Statistický úřad vydal zajímavá data a údaje týkající se naší obce.
Ke dni 31. 12. 2019 byl počet obyvatel Ostrovánek opět nižší, a to 222.
V posledních letech dochází ke snižování počtu obyvatel naší obce
pravidelně.
V roce 2019 se narodil pouze 1 nový občánek, bohužel 6 spoluobčanů
zemřelo.
Co se týká migrace obyvatel - 4 občané se z Ostrovánek přestěhovali
do jiných obcí, naopak 5 občanů se v průběhu roku 2019 do Ostrovánek
přistěhovalo.
Celkový počet obyvatel 222 je rozdělen dle pohlaví přesně na polovinu,
a to 111 mužů a 111 žen. Dětí do 15 let je 34, z toho 14 chlapců a
20 dívek.
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Na naší pitné vodě nám záleží. Děkuji za to, že jste přišli!
V sobotu 13. 6. 2020 se uskutečnil Protestní pochod Za vodu pro lidi.
Pochod se těšil mimořádné přízni počasí, ale především mimořádné
přízni účastníků. Silně zastoupené průvody z Veselí nad Moravou,
Moravského Písku a Uherského Ostrohu se sešly na místě plánované
těžby štěrků. Právě těžbu štěrků považujeme za velké riziko ohrožení
našich zdrojů pitné vody, které jsme také mohli z toho místa vidět. Sešlo
se hodně starostek, starostů, politiků a přišel nás podpořit i pan hejtman,
který potvrdil, že i Jihomoravský kraj podá žalobu na rozhodnutí
báňského úřadu. To je pro nás velmi dobrá zpráva – žalobu podávají
města a obce a samostatnou žalobu podají i Vodovody a kanalizace
Hodonín. Velmi si vážím především podpory Vás občanů, kteří jste
přišli ve skutečně hojném počtu – snad i 2000 lidí. Děkuji všem, co se
zúčastnili i těm, co nás podporují, ale nemohli se zúčastnit a poslali své
povzbuzení.
Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko

Této akce se zúčastnili také někteří občané naší obce a tímto podpořili
danou problematiku.
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Zahájení léta u táboráku
Dne 1. července 2020, v první prázdninový den, uspořádala kulturní
komise na Trávníku táborový oheň s opékáním špekáčků. Po
předchozích deštích konečně vysvitlo sluníčko a hřiště bylo plné dětí i
teenagerů – opeklo se skoro 50 špekáčků!
Táborák tak hořel až do pozdních večerních hodin. Určitě je dobře, že
se všichni dokázali i po téměř půlroční pauze sejít a užít si společné
odpoledne.
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Sbor dobrovolných hasičů Ostrovánky
Množí se dotazy, proč není při požáru spuštěna siréna
v Ostrovánkách. Důvod je ten, že je místní jednotka hasičů dočasně
odhlášena z výjezdu pro dlouhodobou poruchu na hasičském autě.
Josef Koutný ml., velitel JSDHO Ostrovánky
Soutěže SDH v požárním útoku pro ročník 2020
4. 7. 2020 od 15.00 hod. Věteřov – fotbalové hřiště
18. 7. 2020 od 15.00 hod. Lovčice - fotbalové hřiště
1. 8. 2020 od 15.00 hod. Ostrovánky – Trávník
22. 8. 2020 od 15.00 hod. Strážovice - fotbalové hřiště
19. 9. 2020 od 20.00 hod. Želetice - hřiště
Okrsková soutěž musela být z důvodu Covidu pro tento rok zrušena.
Požární / hasičská zbrojnice Ostrovánky
V období duben až červen 2020 se na hasičské zbrojnici konaly brigády,
a to malování místností, drobné sádrokartonové úpravy stropů, úklid
místností.
Dále firma provedla zednické a obkladačské práce. V průběhu léta
bychom rádi dokončili zbytek elektroinstalace, vodoinstalace – baterie,
interiérové dveře.
Díky všem za spolupráci.
Pavel Koutný, starosta SDH Ostrovánky
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INFORMACE PRO OBČANY
Opakovaně řešíme problém s poházenými odpadky na Trávníku, jako
obaly od nanuků, oplatků, pitíček, také plechovky od nápojů a různé
druhy lahví. Košů na Trávníku je dostatek, problém některých je udělat
pár kroků navíc a trefit se! Proto prosíme – nedělejme si nepořádek tam,
kde přece vůbec být nemusí. Je v zájmu nás všech, abychom měly
Ostrovánky pěkné a čisté.
Vůbec nepochopitelné je, že v koších na Trávníku byly několikrát
nalezeny dokonce pytle s domácím odpadem.
Velkoobjemové kontejnery
V květnu byly na Trávníku umístěny dva velkoobjemové kontejnery na
domovní odpad. Bohužel i přes upozornění všem občanům byl opět
vyhazován odpad, který sem nepatří: např. křidlice, plechová popelnice,
kachličky, eternit, pneumatiky.
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Taktéž v prostoru u kontejnerů na tříděný odpad jsou neustále
odkládány věci, které sem nepatří, např. plastový sud, kočárek,
mikrovlnka, vysavač, pytel s botami. Obec uvažuje o nainstalování
bezpečnostních kamer, aby bylo možné případné viníky dohledat.
Obec společně s SDH každým rokem zajišťuje sběr elektroodpadu,
železa, velkoobjemové kontejnery a sběr nebezpečného odpadu. Každý
má také možnost odvézt odpad bezplatně přímo do Ekoru v Kyjově.
Byli jsme upozorněni z okolních obcí, že občané Ostrovánek vyváží
stavební suť na polní cestu vedoucí do Sobůlek. Je to zakázané, hrozí
za to vysoké pokuty.

11. Veřejné zasedání ZO se konalo 27. 5. 2020 s tímto programem:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) schválení účetní závěrky za rok 2019
3) schválení závěrečného účtu za rok 2019
4) rozpočtové opatření
5) schválení Smlouvy o poskytnutí dotace ke spolufinancování soc.
služeb
6) schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjov
7) žádosti občanů
8) schválení souhlasu s cestou k bývalému JZD
9) odepsání pohledávky
10)
schválení Darovací smlouvy s Městem Kyjov
11)
schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB s E.ON
12)
různé
13)
diskuze, závěr
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Mše svaté
Od neděle 12. 7. 2020 budou mše svaté opět slouženy v kapli
v Ostrovánkách dle původního rozpisu:
•
v červenci
v 7.45 h:
12. a 26. 7. 2020
•
v srpnu
v 10.45 h:
9. a 23. 8. 2020
•
v září
v 7.45 h:
6., 20. 9. 2020
Hodová mše 27. 9. 2020 v 10.45 h

Zadržování vody v krajině
V okolí potoka směrem k Sobůlkám vzniká v souladu s místním
územním plánem soustava tůní. Na ně v budoucnosti naváže také
projekt výstavby nového rybníka sousední obce Sobůlky.
Tůně jsou primárně určeny k zadržení většího množství dešťové vody
a jako podpora k udržení dostatečné hladiny spodních vod.
Zatím jsou zrealizovány 3 tůně. Náklady na jejich pořízení byly do této
chvíle hrazeny ze soukromých zdrojů a obec se finančně na jejich
vybudování nepodílela.
V blízkém okolí je už nyní možné pozorovat zvýšený výskyt brodivého
ptactva, vodního hmyzu i různých druhů žab. I to je velkým přínosem
pro naši přírodu.
Nezanedbatelný je také fakt, že stát tyto projekty podporuje a finančně
na ně velkou měrou přispívá, čímž minimalizuje náklady obce.
Miroslav Dlouhý, zastupitel
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Plánované akce:
25. 7. 2020 od 12.30 hod.

- Trojboj na Trávníku

1. 8. 2020 od 15.00 hod.

- Hasičské závody na Trávníku

5. 9. 2020 9.00-10.00 hod. - Nebezpečný odpad
- Sraz veteránů

12. 9. 2020
Svatováclavské hody 2020

Z důvodu celostátní mimořádné koronavirové situace bude průběh
letošních hodů jiný, než jak jsme si za poslední roky zvykli. Sobotní
obchůzka i večerní zábava jsou bohužel zrušeny. Věříme, že alespoň
páteční stavění máje na Trávníku a nedělní mše svatá v místní kapli se
konat budou. Vše ale samozřejmě záleží na dalším vývoji epidemie.
25.9. 2020 – stavění máje na Trávníku a setkání sborů s CM Hradisko
27.9. 2020 – mše svatá

Všem občanům přejeme poklidné léto,
hezké počasí, příjemně strávený čas
a dětem prázdniny plné zážitků!!
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